Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie č. 85 o určení času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta Sládkovičovo
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove v zmysle § 4 ods. 3 písm. i) a podľa § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva Všeobecne záväzné
nariadenie o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Sládkovičovo
Čl. 1
Účel nariadenia
Účelom tohto nariadenia je určiť pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb pre
právnické a fyzické osoby, podnikajúce na území mesta Sládkovičovo v obchodnej činnosti
a službách, ktoré sú povinní pri svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať.
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Čl. 2
Základné pojmy
Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom
mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe
živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského
oprávnenia podľa osobitných predpisov a fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku
výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom pre účely tohto
VZN je najmä osoba, ktorá spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje
služby.
Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť ako sústavná činnosť
prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom
dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených osobitným zákonom. Za prevádzkareň sa
považuje najmä nebytový priestor, predajné zariadenie, stavba respektíve pozemok, na ktorý
bolo dotknutým orgánom (príslušným stavebným úradom) vydané právoplatné rozhodnutie
o účele užívania na obchod a služby, príp. na predaj konkrétne určeného sortimentu tovaru
alebo konkrétny druh služieb podľa osobitného predpisu.
Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej „prevádzková doba“) je časovo
ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzkareň v rámci výkonu podnikateľskej činnosti
sprístupnená spotrebiteľom, t.j. v prevádzkarni sa v prospech spotrebiteľov vykonáva predaj
tovaru alebo sú poskytované služby.

5. Bežným určením času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa rozumie určenie
časového rozpätia (úseku) dňa, počas ktorého si podnikateľ sám určí dobu, kedy sa
v prevádzkarni bude prevádzkovať živnosť.
6. Prísluchovou hudbou sa rozumie hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým
zariadením alebo akustickými prístrojmi, pričom nejde o hudobnú produkciu.
7. Hudobnou produkciou sa rozumie najmä hudba určená na tanečnú zábavu, zábavu
reprodukovanú technickým zariadením (diskotéka), koncertné vystúpenie, živá hudba na
počúvanie, spev a pod..
8. Nočným pokojom sa rozumie určenie doby (časového úseku dňa) pre zabezpečenie zdravého
a nerušeného nočného pokoja a odpočinku obyvateľov mesta v záujme dosiahnutia slušného
občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov. Nočný pokoj je od 22.00 hod. do
06.00 hod..
9. Obťažovanie hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavov sa rozumejú každé rušivé,
obťažujúce, nepríjemné, nežiaduce alebo neprimerané hlasné zvuky technických zariadení
alebo hlasové zvuky osôb nad mieru primeranú pomerom, t.j. nad mieru v danom čase
a mieste obvyklú vzhľadom na denný čas alebo čas nočného pokoja. Uvedené nespadá pod
právnu úpravu zvuku a ochrany pred zvukom podľa osobitného predpisu.

1.
2.

3.

4.
5.

Čl. 3
Určenie prevádzkového času
Prevádzková doba v prevádzkach s maloobchodným a veľkoobchodným predajom tovaru
a v prevádzkach poskytujúcich služby je bežne určená časom medzi 06.00 hod. a 22.00 hod.
Prevádzková doba v prevádzkárňach:
a) poskytujúcich služby prechodného ubytovania s prevahou služieb ubytovania,
b) s predajom tovaru a poskytujúcich služby na čerpacích staniciach pohonných hmôt,
c) s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných domoch typu supermarket
a hypermarket,
d) s predajom tovaru - periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín,
e) s predajom tovaru účelovo určených najmä ako nočné maloobchodné predajne
potravín a rozličného tovaru (večierky),
f) s predajom tovaru a poskytujúcich služby zdravotnícke (lekárne, predajne
zdravotných pomôcok a pod.) je časovo neobmedzená.
Prevádzková doba v kasínach a v špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie
hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných
priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami je určená v rozpätí od
12.00 hod. do 02.00 hod..
Prevádzková doba v prevádzkárňach poskytujúcich služby erotického salónu je určená
v rozpätí od 12.00 hod. do 04.00 hod..
Prevádzková doba:
a) v prevádzkach poskytujúcich pohostinské služby s prísluchovou hudbou, vrátane
prevádzkarní s integrovanou herňou je určená nasledovne: pondelok, utorok, streda,
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štvrtok, nedeľa od 06.00 hod. do 23.00 hod., piatok a sobota od 6.00 hod. do
24. 00 hod.,
b) v prevádzkach poskytujúcich pohostinské služby s prísluchovou hudbou, vrátane
prevádzkarní s integrovanou herňou, ktoré sú v rodinnej zástavbe alebo pri bytovom
dome je určená nasledovne: pondelok, utorok, streda, štvrtok, nedeľa od
06.00 hod. do 22.00 hod., piatok a sobota od 06.00 hod. do 23. 00 hod.,
c) v prevádzkach poskytujúcich reštauračné služby s prísluchovou hudbou je určená
nasledovne: pondelok, utorok, streda, štvrtok, nedeľa od 06,00 hod. do
22.00 hod., piatok a sobota od 06.00 hod. do 23.00 hod.
Prevádzková doba v prevádzkárňach určených v ods. 5, ktoré majú zriadené sezónne
exteriérové priestory na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb (terasy a pod.), je pre časť
takto využívanej prevádzkarne určená v rozpätí od 10.00 hod. do 23.00 hod.
Prevádzková doba areálu Termálneho kúpaliska Vincov les Sládkovičovo a Relax Čierna
Voda je neobmedzená.
Prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území mesta zo dňa
31. decembra príslušného kalendárneho roka na 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka
je neobmedzená.
Ak je Mesto Sládkovičovo usporiadateľom alebo spolu usporiadateľom spoločenskej alebo
kultúrnej akcie, ktorej súčasťou je hudobná produkcia, prevádzková doba je neobmedzená.

Čl. 4
Ohlásenie prevádzkovej doby
Podnikatelia si sami určia prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto VZN.
1. Za účelom vzájomnej informovanosti medzi Mesto Sládkovičovo a prevádzkovateľom
obchodu a služieb, v záujme zachovania verejného poriadku na území mesta, v záujme
vedenia záznamov evidenčného charakteru a v záujme náležitej všeobecnej informovanosti
(napr. pri nakladaní s komunálnym odpadom a pod.), je podnikateľ (prevádzkovateľ) povinný
písomne ohlásiť Mestu Sládkovičovo určenie prevádzkovej doby svojej prevádzkarne,
prípadne zmeny prevádzkovej doby, najneskôr 7 pracovných dní pred zahájením činnosti
prevádzkarne alebo zmeny prevádzkovej doby prevádzkarne. Súčasťou ohlásenia
prevádzkovej doby je aj ohlásenie prevádzkarne zriadenej alebo umiestnenej na území mesta
podľa osobitných ustanovení tohto VZN.
2. K písomnému oznámeniu prevádzkovej doby podnikateľ priloží:
a) doklad o vlastníctve alebo prenajatí priestoru (LV, nájomnú zmluvu),
b) doklad preukazujúci likvidáciu komunálneho odpadu,
c) kópiu oprávnenia k podnikaniu.
3. Podnikateľ je povinný ohlásiť zrušenie prevádzkovej doby (napr. pri ukončení činnosti
prevádzky) Mestu Sládkovičovo najneskôr do 15 pracovných dní od jej zrušenia.
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Čl. 5
Kontrolná činnosť
Kontrolu vykonávania tohto VZN vykonávajú:
 primátor mesta,
 mestská polícia,
 poverený zamestnanci mestského úradu.
Čl. 6
Sankcie
Za porušenie tohto VZN môže Mesto Sládkovičovo uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638,78 €. Pokuta je príjmom mesta.
Čl. 7
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
Týmto VZN sa ruší VZN mesta Sládkovičovo č. 67/2009 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel
času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území mesta Sládkovičovo.
VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove dňa ............., uznesením č. ..........
Návrh VZN bol vyvesený na pripomienkovanie občanom dňa........... a zvesený dňa ......
Toto VZN bolo na úradnej tabuli Mestského úradu v Sládkovičove dňa .................a zvesené dňa
........................
VZN nadobúda účinnosť dňa ................................

Ing. Anton Szabó, primátor mesta
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Príloha č. 1 k VZN č. 85
Mesto Sládkovičovo, Mestský úrad v Sládkovičove,
Odbor investičnej výstavby a životného prostredia,
Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
Vec: Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a v prevádzke služieb na území
mesta Sládkovičovo
V zmysle VZN č. 85 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta
Sládkovičovo
obchodné meno: ...................................................................... IČO: ...................................................
adresa – sídlo: .......................................................................................................................................
názov a adresa prevádzkarne ..............................................................................................................
..................................................................................................................................................................
sortiment tovarov a rozsah služieb, ktoré budú poskytované v prevádzkarni......................................
..................................................................................................................................................................
Prevádzkovú dobu ohlasujem nasledovne:
pondelok:

...........................................................................

utorok:

...........................................................................

streda:

...........................................................................

štvrtok:

...........................................................................

piatok:

...........................................................................

sobota:

...........................................................................

nedeľa:

...........................................................................

telefónne číslo prevádzkarne ................................................................................................................
Prevádzkareň je v priestoroch vlastných – prenajatých (nehodiace sa škrtnite).
Používaný zdroj vody ..............................................................................................................................
Odvádzanie odpadových vôd ..................................................................................................................
Miesto parkovania ...................................................................................................................................

V Sládkovičove, dňa ............................................
podpis, pečiatka
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